แบบวัดโครงการ
“การประเมินผลการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมต่อการยอมรับและให้โอกาสผูผ้ า่ นการบาบัดฟื้ นฟูและพัฒนา”
สันทัด พรประเสริ ฐมานิต
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1.เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การต่อสูเ้ อาชนะยาเสพติดด้านการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมต่อการยอมรับและให้
โอกาสผูผ้ า่ นการบาบัดฟื้ นฟูและพัฒนา
2. เพื่อนาผลการประเมินนาเสนอต่อผูบ้ ริ หารทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข อันนาไปสู่การ
ตัดสิ นใจเชิงนโยบาย และกาหนดแนวทางการดาเนินงานในการแก้ไขปั ญหายาเสพติดของประเทศ
นิยามคาสาคัญของการวิจยั
สังคม
หมายถึง บุคคลที่แวดล้อมผูผ้ า่ นการบาบัด ที่สามารถให้การยอมรับและสนับสนุนผูผ้ า่ นการ
บาบัดได้อย่างแท้จริ ง สามารถแบ่งกลุ่มสังคมออกได้เป็ น 6 กลุ่มด้วยกัน คือ
1) ครอบครัว
2) ผูบ้ าบัด
3) ประชาชนในชุมชน
4) เจ้าหน้าที่รัฐ
5) สถานประกอบการ
6) สถานศึกษา
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้ นฟูและพัฒนา (เรียกสั้นๆ ว่ าผู้ผ่านการบาบัด) หมายถึง ผูเ้ สพ/ผูต้ ิดยาเสพติดตาม พ.ร.บ.
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ยาเสพติดทุกชนิด ยกเว้น สารประเภทคาเฟอีน นิโคติน และ
แอลกอฮอล์) ที่ผา่ นการบาบัดและฟื้ นฟูจากโปรแกรมการบาบัดของกระทรวงสาธารณสุข
(ผูป้ ่ วยใน ผูป้ ่ วยนอก หรื อผูท้ ี่ผา่ นค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)
เจตคติ (Attitude)
หมายถึง แนวโน้มในการประเมินของบุคคล การเข้าหาหรื อการหลีกหนี หรื อการ
สนับสนุนหรื อการต่อต้านที่หมายของเจตคติ ซึ่งในที่น้ ีคือผูผ้ า่ นการบาบัด (Osgood, Suci,
& Tannenbaum, 1957 อ้างถึง ธีระพร อุวรรณโณ, ๒๕๓๕)
การยอมรับทางสังคม (Social acceptance) หมายถึง การยอมรับให้อยูใ่ นกลุ่ม ชุมชน
การสนับสนุนทางสังคม (Social support) หมายถึง การจัดหาหรื อธารงไว้ซ่ ึงสิ่ งจาเป็ นด้านต่างๆ โดย
Matud et al. (2003) ได้แบ่งด้านการสนับสนุนออกเป็ น 2 ประเภท คือ
1) การสนับสนุนด้านปัจจัย (Instrumental support) เป็ นการสนับสนุนด้านปัจจัยต่างๆ เช่น เงิน
สิ่ งของ หรื อเป็ นการสนับสนุนในเชิงปฏิบตั ิ เช่น ช่วยทางานด้านต่างๆ
2) การสนับสนุนด้านอารมณ์ (Emotional support) เป็ นการสนับสนุนแบบแสดงความห่วงใย
เข้าใจ เอาใจใส่ ให้กาลังใจ
บันทึกจากผูเ้ ขียน
รายงานฉบับนี้ถูกเขียนขึ้นเมื่อ มิถุนายน 2005 ประกอบในการฝึ กงานที่สถาบันธัญญารักษ์
ติดต่อผูเ้ ขียน: Sunthud Pornprasertmanit, Email: psunthud@gmail.com

วิธีการปรับเปลีย่ นเจตคติของรัฐบาล หมายถึง วิธีการที่รัฐบาลได้ใช้ในการปรับเปลี่ยนเจตคติของสังคมต่อผู ้
ผ่านการบาบัดให้มีเจตคติทางบวกต่อผูผ้ า่ นการบาบัดมากยิง่ ขึ้น โดยวิธีการปรับเปลี่ยนของ
รัฐบาลมี 4 ประเภท คือ
1) มติ ครม.
2) คู่มือ Do/Don’t
3) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์
4) การจัดหางานให้ผปู ้ ่ วย

กรอบแนวคิดของโครงการ

อดีต

ปัจจุบนั

ผูผ้ า่ นการบาบัด

วิธีการปรับเปลี่ยน
การรับรู ้ยอมรับทางสังคมของ Cl. เจตคติของรัฐบาล

การรับรู ้สนับสนุนทางสังคมของ Cl.

การรับรู ้ยอมรับทางสังคมของ Cl.
การรับรู ้สนับสนุนทางสังคมของ Cl.

เจตคติต่อต่อ Cl.
การยอมรับทางสังคมต่อ Cl.
การสนับสนุนทางสังคมต่อ Cl.

เจตคติต่อต่อ Cl.
การยอมรับทางสังคมต่อ Cl.
การสนับสนุนทางสังคมต่อ Cl.

สังคม
วิธีการปรับเปลี่ยน
เจตคติของรัฐบาล

กลับไปใช้ชีวติ ในสังคมอย่างปกติสุข
มีคุณภาพชีวติ ที่ดี

เครื่ องมือในโครงการ
ผูผ้ า่ นการบาบัด
สังคม (บุคคลแวดล้อมผูผ้ า่ นการบาบัด)
1. ข้อมูลพื้นฐาน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
1. ข้อมูลพื้นฐาน คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ
สถานภาพสมรส รายได้ จังหวัดที่อยูอ่ าศัย ประเภทของ สถานภาพสมรส รายได้ จังหวัดที่อยูอ่ าศัย
สารเสพติดที่เคยใช้ ระบบบาบัด (บังคับ/ไม่บงั คับ)
2. เจตคติต่อผูผ้ า่ นการบาบัด
2. การรับรู ้การยอมรับทางสังคมที่มีต่อตนเอง
3. การยอมรับทางสังคมต่อผูผ้ า่ นการบาบัด
3. การรับรู ้การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อตนเอง
4. การสนับสนุนทางสังคมต่อผูผ้ า่ นการบาบัด
4. การทราบ/ไม่ทราบวิธีการปรับเปลี่ยนเจตคติของ
5. การทราบ/ไม่ทราบวิธีการปรับเปลี่ยนเจตคติของ
รัฐบาล
รัฐบาล
5. ความคิดเห็นต่อผลจากวิธีการปรับเปลี่ยนเจตคติของ 6. ความคิดเห็นต่อผลจากวิธีการปรับเปลี่ยนเจตคติของ
รัฐบาล
รัฐบาล
คาถามจากข้อมูลในเครื่ องมือ
1. เจตคติของสังคมที่มีต่อผูผ้ า่ นการบาบัดในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร
2. การยอมรับของสังคมที่มีต่อผูผ้ า่ นการบาบัดในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ...
3. การสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อผูผ้ า่ นการบาบัดในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ...
4. การรับรู ้การยอมรับจากสังคมของผูผ้ า่ นการบาบัดในปัจจุบนั เป็ นอย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ...
5. การรับรู ้การสนับสนุนจากสังคมของผูผ้ า่ นการบาบัดในปั จจุบนั เป็ นอย่างไร เมื่อเปรี ยบเทียบกับ ...
6. ร้อยละของสังคมที่ทราบวิธีการปรับเปลี่ยนเจตคติของรัฐบาลเป็ นเท่าใด
7. ร้อยละของผูผ้ า่ นการบาบัดที่ทราบวิธีการปรับเปลี่ยนเจตคติของรัฐบาลเป็ นเท่าใด
8. ความคิดเห็นของสังคมต่อประสิ ทธิภาพจากวิธีการปรับเปลี่ยนเจตคติของรัฐบาลเป็ นอย่างไร
9. ความคิดเห็นของผูผ้ า่ นการบาบัดต่อประสิ ทธิภาพจากวิธีการปรับเปลี่ยนเจตคติของรัฐบาลเป็ นอย่างไร
วิธีในการสร้างเครื่ องมือ
เครื่ องมือวัดเจตคติต่อผูผ้ า่ นการบาบัด
เครื่ องมือวัดการยอมรับของสังคมที่มีต่อผูผ้ า่ นการบาบัด
เครื่ องมือวัดการรับรู ้การยอมรับจากสังคมของผูผ้ า่ นการบาบัด
เครื่ องมือวัดการสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อผูผ้ า่ นการบาบัด
เครื่ องมือวัดการรับรู ้การสนับสนุนจากสังคมของผูผ้ า่ นการบาบัด

